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UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU 

ART PAVILION IN ZAGREB 

Zagreb,19.04.2022. 
Ur.broj: 01-214-2022. 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, Zagreb, održane 
dana 14.04.2022. godine u 12 sati. /skraćeno/ 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
1. Ana Martina Bakić — sudjelovala u radu putem platforme Zoom 
2. Sanja Balentović, 
3. Ana Hušman - sudjelovala u radu putem platforme Zoom 
4. Damir Martinec 
5. Petar Prelog - sudjelovao u radu putem platforme Zoom 

Odsutni: 
Jasminka Poklečki Stošić, v.d. ravnateljice 

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća, Ana Martina Bakić. Konstatirala je da Upravno vijeće 
pravovaljano raspravlja i odlučuje. 

Zapisnik bilježi Snježana Lisac. 

Za sjednicu je predložen slijedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća od 05.04.2022. 

2. Donošenje odluke o nabavi: Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera razizemlja 

3. Usvajanje rebalansa Financijskog plana za 2022.g.( vlastita sredstva) i Izmjena i dopuna Plana 

nabave za 2022.g. 
4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna. 

Ad.1. 
Članovi Upravnog vijeća dobili su mail v.d. ravnateljice u kojem traži da se u zapisnik s 3. sjednice u točci 
4. uvrste dvije ispravke od kojih se 1. odnosi na prihvaćanje i uključivanje Zaključka Gradonačelnika u proceduri 
javne nabave, a 2. na obraćanje mailom jednog od arhitekata radi požurivanje donošenje odluke vezane uz 
javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije interijera. 

Članovi Upravnog vijeća su prihvatili prvu nadopunu, a umjesto druge će se uz zapisnik priložiti mail v.d. 
ravnateljice koji će biti sastavni dio zapisnika. 

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća od 05.04.2022. godine je ispravljen na način kako je Upravno vijeće 
odlučilo te je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.



Ad.2. 
Gđa. Bakić informira Upravno vijeće da nakon konzultacija s Gradskim uredom za kulturu i prošle sjednice 
predlaže da se Odluka o javnoj nabavi ne usvoji te da se provedeni postupak javne nabave poništi radi 
proceduralnih propusta. . Vrijeme za izvođenje radova na uređenju interijera se predviđa za dvije do tri godine 
pa ostaje dovoljno vremena za raspis javne nabave kada za to bude realan trenutak u odnosu na izvedene 
faze u postupku sanacije i rekonstrukcije zgrade. 

Gđa. Balentović predlaže da se za pravno formuliranje Odluke angažira odvjetnik kojeg je u vezi s tim pitanjem 
već angažirala ravnateljica te je upućen u kompletnu problematiku. Budući da se radi o osjetljivim pravnim 
pitanjima, a nitko od nas u Vijeću nije pravnik, ovaj je prijedlog jednoglasno prihvaćen, jer kao što g. Martinec 
kaže, u interesu je i nas kao Upravnog vijeća da se pravno zaštitimo kako nas se ne bi prozivalo na 
odgovornost. 
Gđa Bakić ističe kako bi bilo potrebno imati jednog angažiranog odvjetnika kojemu bismo se kao Upravno 
vijeće Umjetničkog paviljona mogli obratiti u slučaju potrebe. . Gđa Balentović kaže da definitivno postoji 
povremena potreba za pravnim savjetima, da su u prethodnim razdobljima već imali angažiranog odvjetnika, 
ali je mjesečni paušal bio preskup. 

Upravno vijeće jednoglasno je zaključilo da nadležna tijela Umjetničkog paviljona u Zagrebu, koja su ovlaštena 
za provođenje postupka javne nabave, donesu Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet 
nabave: Izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera razizemlja iz razloga pogreške u proceduri 
prilikom provođenja postupka nabave. 

Ad.3. 
Rebalans Financijskog plana za 2022.g.( vlastita sredstva) i Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022.g. 

nisu usvojeni ni razmatrani jer su vezani za točku 2. u kojoj nije donesena odluka. 

Ad.4 
Kako više nije bilo upita, Predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 13 sati. 

  

Bilježila: Snježana Lisac 

Mbjac


